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ÚVOD 

V článku 29 ods. 3 a v článku 32 ods. 1 smernice o službách sa vyžaduje od členských 
štátov, aby informovali iné členské štáty a Komisiu o všetkých činnostiach v oblasti 
služieb, ktoré by mohli spôsobiť vážnu ujmu na zdraví alebo bezpečnosti ľudí, alebo na 
životnom prostredí („výstražný mechanizmus“). Tieto informácie by mali pomôcť 
členským štátom predchádzať rizikám a chrániť príjemcov služieb. 

Rýchla a bezpečná výmena informácií na účely výstražného mechanizmu sa zabezpečí 
použitím osobitnej aplikácie Informačného systému vnútorného trhu (IMI). 

Tento dokument je určený ako praktický návod pre orgány členských štátov, ktoré sa 
zaoberajú výstrahami v systéme IMI. Pozostáva z dvoch častí: 

Časť 1: Usmernenia o používaní výstražného mechanizmu 

Cieľom usmernení je podporiť všeobecné pochopenie kritérií a podmienok na 
odosielanie výstrah. Mali by pomôcť zabezpečiť, aby sa výstrahy odosielali len vtedy, 
keď je to absolútne nevyhnutné a keď sú splnené kritériá, ktoré sa uvádzajú v smernici 
o službách. V usmerneniach sa tiež vysvetľuje, kedy sa majú používať rôzne iné funkcie 
systému IMI, ako je napríklad ukončenie, odvolanie a oprava výstrah. Niekoľko 
príkladov slúži na ilustráciu okolností, za akých sa funkcie môžu využiť v praxi. 

Časť 2: Príručka pre používateľov systému IMI so zameraním na výstrahy 

Príručka pre používateľov sa zaoberá technickými stránkami vybavovania výstrah 
v systéme IMI. V príručke sa identifikujú rôzne úlohy, ktoré môžu orgány a jednotliví 
používatelia plniť vo vzťahu k výstražnému mechanizmu, a uvádza sa v nej, ako 
využívať všetky funkcie, ktoré sú dostupné v systéme IMI pre každú etapu výstražného 
procesu. Takisto sa v nej vysvetľuje, ako nastaviť systém tak, aby sa výstrahy mohli 
vybavovať efektívne.  

 

Bližšie informácie o smernici o službách sú dostupné na: 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm. 

Bližšie informácie o systéme IMI sú dostupné na: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net. 

Ak máte technický problém v súvislosti s výstrahami v systéme IMI, spojte sa 
s koordinátorom IMI, ktorý vás zaregistroval do systému IMI. Pre prípad technických 
problémov, ktoré nie je možné vyriešiť lokálne, Komisia zriadila poradenské centrum, na 
ktoré sa možno obracať na adrese: ec-imi-alerts@ec.europa.eu. 
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1. ÚVOD: NAČO SÚ TIETO USMERNENIA? 

V článku 29 ods. 3 a článku 32 ods. 1 smernice o službách sa vyžaduje od členských 
štátov, aby informovali iné členské štáty a Komisiu o všetkých činnostiach v oblasti 
služieb, ktoré by mohli spôsobiť vážnu ujmu na zdraví alebo bezpečnosti ľudí alebo na 
životnom prostredí („výstražný mechanizmus“). Tieto informácie by mali pomôcť 
členským štátom predchádzať rizikám a chrániť príjemcov služieb. 

Rýchla a bezpečná výmena informácií v rámci „výstražného mechanizmu“ sa zabezpečí 
použitím osobitného programu informačného systému vnútorného trhu (ďalej len „IMI“). 

Zároveň je dôležité mať spoločný pohľad na kritériá a podmienky výstrah, aby sa znížilo 
riziko odosielania zbytočných alebo neopodstatnených výstrah. Okrem toho je potrebná 
dohoda o používaní rôznych ďalších funkcií systému IMI, napríklad ukončenia, 
odvolania/zrušenia a opravy výstrah a posielania dodatočných informácií. 

Tieto usmernenia sú založené na pojmoch použitých v smernici o službách a žiadnym 
spôsobom nezužujú ani nerozširujú povinnosti členských štátov. Vytvorili sa nato, aby 
pomohli členským štátom usmerniť vnútroštátne orgány zaoberajúce sa výstražným 
mechanizmom. 

Tieto usmernenia nie sú vyčerpávajúce a nesnažia sa o zohľadnenie všetkých možných 
situácií a okolností. Vnútroštátne orgány by mali posúdiť podstatu každého jedného 
prípadu a zohľadniť pritom kritériá stanovené v smernici o službách, vlastné skúsenosti 
a prax a všetky ostatné súvisiace hľadiská a metódy. 

Je dôležité upozorniť, že tieto usmernenia sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté 
vnútroštátne pravidlá, ktoré hovoria o tom, kto je zodpovedný za posielanie výstrahy 
alebo prijímanie opatrení. 

Vychádzajúc z toho, že výstraha môže mať určitý vplyv na poskytovateľa služieb, 
členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby mal subjekt výstrahy vždy primeranú ochranu 
(pred, počas a po odoslaní výstrah). Osobitne dôležité je, aby sa zabezpečilo, že výstrahy 
sa budú posielať iba v skutočne opodstatnených prípadoch. Tieto usmernenia sú 
obmedzené na podstatné kritériá odosielania, ukončenia, odvolania a opravy výzvy 
a posielania dodatočných informácií. Netýkajú sa uplatňovania pravidiel Spoločenstva 
alebo vnútroštátnych pravidiel v oblasti práv na obhajobu. 
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TABUĽKA 1: KONTROLNÝ ZOZNAM: POSÚDENIE POTREBY ODOSLAŤ VÝSTRAHU  

Krok 
1 

Je vážne 
potenciálne 
nebezpečenstvo 
spojené 
s činnosťou 
v oblasti služieb 
/ správaním 
poskytovateľa 
služieb? 

 

 

              →        Nie ×    → Bez výstrahy 

 

Krok 
2 

↓ 

Áno √→ 

Je činnosť v oblasti 
služieb zahrnutá 
v smernici o službách? 

→ Nie ×     

→ Bez výstrahy 

Krok 
3 

↓ 

Áno √→ 

↓ 

Áno 
√→ 

Existuje 
nebezpečenstvo 
vážnej ujmy na 
zdraví alebo 
bezpečnosti 
ľudí alebo na 
životnom 
prostredí? 

 

→Nie ×    → Bez výstrahy 

Krok 
4 

 

 

Áno√ 

 

 

Áno √ 

↓ 

 

Áno 
√→ 

Existuje príčinná 
súvislosť medzi 
poskytovaním služby 
a potenciálnou vážnou 
ujmou? 

→Nie ×    → Bez výstrahy 

Krok 
5 

 

 

Áno√ 

 

 

Áno√ 

 

 

Áno 
√→ 

↓ 

 

Áno 
√→ 

Existuje 
skutočné/konkrétne 
riziko vzniku vážnej 
ujmy? 

→Nie ×     

 

→ Bez výstrahy 

Krok 
6 

 

Áno√ 

 

Áno√ 

 

Áno
√ 

 

Áno√ 

↓ 

Áno √→ 

Existuje riziko 
vzniku ujmy 
v iných 
členských 
štátoch? 

→ Nie 
×     

→ Bez 
výstra-
hy 

Všetky kroky 
ukončené?... Áno √→ 

POSLAŤ VÝSTRAHU 
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TABUĽKA 2: „SUBSTITUČNÝ VZŤAH“: VÁŽNOSŤ UJMY – PRAVDEPODOBNOSŤ VZNIKU 
UJMY 

 

 (Pravdepodobnosť menšia←) Pravdepodobnosť (→ Pravdepodobnosť väčšia) 

 

 

Prípad 4: menej vážna potenciálna 
ujma a pomerne malá 
pravdepodobnosť jej vzniku 

 

Vo všeobecnosti neposielať 
výstrahu 

 

 

 

Prípad 3: menej vážna potenciálna ujma 
a pomerne veľká / veľmi veľká 
pravdepodobnosť jej vzniku 

 

 

V niektorých prípadoch poslať 
výstrahu 

(V
áž

ne
jš

ia
 p

ot
en

ci
ál

na
 u

jm
a)
←

V
áž

na
 p

ot
en

ci
ál

na
 u

jm
a 
→

(M
en

ej
 v

áž
na

 p
ot

en
ci

ál
na

 u
jm

a)
 

 

 

Prípad 2: (veľmi) vážna potenciálna 
ujma a pomerne malá 
pravdepodobnosť jej vzniku 

 

Vo všeobecnosti poslať 
výstrahu 

 

 

Prípad 1: (veľmi) vážna potenciálna 
ujma a pomerne veľká / veľmi veľká 
pravdepodobnosť jej vzniku 

 

 

Poslať výstrahu 

 

 

Poznámka: cieľom tejto tabuľky je opísať možnosti substitučného vzťahu medzi 
vážnosťou potenciálnej ujmy a pravdepodobnosťou jej vzniku. Nezohľadňuje ostatné 
kritériá posielania výstrah opísané v týchto usmerneniach, ktoré musia byť tiež splnené, 
aby sa mohla výstraha poslať. 
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TABUĽKA 3: POSÚDENIE POTREBY POSLAŤ VÝSTRAHU PO KROKOCH 

 

Krok 1: Je vážne potenciálne nebezpečenstvo spojené s činnosťou v oblasti služieb / 
správaním poskytovateľa služieb?  

 
 Áno, vážne potenciálne nebezpečenstvo je spojené s činnosťou v oblasti služieb / 

správaním poskytovateľa služieb. 

 prejdite na krok dva 

 Nie 

 neposielať výstrahu 

 

Krok 2: Je činnosť v oblasti služieb zahrnutá v smernici o službách? 

 
Ak si nie ste istý, kliknite na tento odkaz na ďalšie informácie: 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_sk.pdf 
 

 Áno 

 prejdite na krok tri 

 Nie 

 neposielať výstrahu 

 

Krok 3: Existuje nebezpečenstvo vážnej ujmy na zdraví alebo bezpečnosti ľudí alebo na 
životnom prostredí?  

Pri posudzovaní tohto kritéria treba uvážiť, aká je závažnosť a rozsah 
potenciálnej ujmy. Ak je závažnosť alebo rozsah mimoriadne veľký, môže byť 
potrebné poslať výstrahu aj napriek tomu, že existuje malá pravdepodobnosť 
vzniku ujmy. 

 
 Áno – súvisiace správanie, konkrétne skutky alebo okolnosti môžu spôsobiť vážnu 

ujmu na zdraví alebo bezpečnosti ľudí alebo na životnom prostredí 

 prejdite na krok štyri 

 Nie, nebezpečenstvo vzniku vážnej ujmy je nedostatočné 

 neposielať výstrahu 
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Krok 4: Existuje príčinná súvislosť medzi situáciou súvisiacou so službami a 
potenciálnou vážnou ujmou?  

 
 Áno, takáto príčinná súvislosť existuje. Príčinou potenciálnej ujmy by bolo v podstate 

správanie, konkrétne skutky alebo okolnosti. 

 prejdite na krok päť 

 Nie – nepodarilo sa dokázať priamu príčinnú súvislosť medzi správaním, 

konkrétnymi skutkami alebo okolnosťami a potenciálnou vážnou ujmou 

 neposielať výstrahu 

 

Krok 5: Existuje skutočné/konkrétne riziko vážnej ujmy? Pri posudzovaní tohto kritéria 
zohľadnite najmä tieto prvky: 

 
- Trvá ešte stále riziko vážnej ujmy, alebo je pravdepodobné, že vznikne v blízkej 

budúcnosti? (ak nie, výstrahu neposielajte) 
- Urobilo sa niečo s cieľom odstrániť alebo znížiť riziko? (ak sa týmto opatrením 

odstránilo riziko / ak je zvyškové riziko bezvýznamné, výstrahu neposielajte) 
- Aký je priemerný typ príjemcu služby? (ak príjemca patrí medzi typy osôb, ktoré 

dokážu ťažšie identifikovať riziko alebo sa proti nemu zabezpečiť, potom je riziko 
ujmy vo všeobecnosti väčšie) 

 
 Áno, existuje skutočné riziko vážnej ujmy. 

 prejdite na krok šesť 

 Nie, riziko nepretrváva / nie je pravdepodobné, že sa riziko v blízkej budúcnosti 

znovu objaví. 

 neposielať výstrahu 

 

Krok 6: Existuje riziko vzniku ujmy v iných členských štátoch?  

Pri posudzovaní tohto kritéria zohľadnite najmä tieto prvky: 
- Poskytuje príslušný poskytovateľ služby aj v iných členských štátoch? 
- Je poskytovateľ usadený v pohraničnom regióne? 
- Je pravdepodobné, že sa príslušný druh služby poskytuje cezhranične? 

   
 Áno, existuje cezhraničný účinok. 

 poslať výstrahu  

 Nie, neexistuje cezhraničný účinok.  

 neposielať výstrahu  
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2. PREHĽAD KRITÉRIÍ ODOSLANIA VÝSTRAHY 

Požiadavky na odoslanie výstrahy a súvisiace kritériá sú stanovené v článku 29 ods. 3 
a článku 32 ods. 1 smernice o službách. Článok 29 ods. 3 sa týka prípadov, v ktorých 
členský štát usadenia získa poznatky o správaní alebo skutkoch, ktoré by mohli vytvoriť 
vážne nebezpečenstvo, kým článok 32 ods. 1 obsahuje podobnú povinnosť poskytnúť 
informácie, ktorá však platí pre členské štáty iné ako štát usadenia. Tieto články sa týkajú 
odlišných situácií, slúžia však na rovnaký účel a sú v podstate založené na podobných 
zásadách a kritériách. Toto sú teda kritériá odosielania výstrah: 

a) správanie, konkrétne skutky alebo okolnosti sa týkajú činnosti v oblasti 
služieb; 

b) existuje nebezpečenstvo vážnej ujmy na zdraví alebo bezpečnosti ľudí alebo 
na životnom prostredí; 

c) existuje príčinná súvislosť medzi situáciou súvisiacou so službami 
a potenciálnou vážnou ujmou; 

d) existuje skutočné riziko; 

e) riziko má cezhraničný účinok. 

Aby sa mohla výstraha odoslať, v konkrétnej situácii musia byť splnené všetky tieto 
kritériá.  

3. KRITÉRIÁ PODROBNE 

3.1. Správanie, konkrétne skutky alebo okolnosti týkajúce sa činnosti 
v oblasti služieb 

3.1.1. Zahrnuté situácie 

Výstraha by sa mala posielať iba vtedy, ak sa dokáže, že vážnu ujmu by mohla spôsobiť 
činnosť v oblasti služieb, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice o službách1. 
„Výstražný systém“ sa napríklad netýka situácií, v ktorých riziko ujmy vytvárajú služby 
v oblasti dopravy, zdravia alebo osobnej bezpečnosti, pretože tieto služby nepatria do 
rozsahu pôsobnosti smernice o službách. 

Skutočnosť, že sa služba v členskom štáte poskytuje v súlade so zákonom, neznamená, 
že členský štát nemôže poslať výstrahu týkajúcu sa správania alebo konkrétnych skutkov, 
ktoré v súvislosti s poskytovaním tejto služby vytvárajú riziko vážnej ujmy na zdraví 
alebo bezpečnosti ľudí alebo na životnom prostredí. 

Riziko vážnej ujmy by malo vzniknúť v súvislosti so správaním poskytovateľa služieb 
alebo akoukoľvek inou okolnosťou týkajúcou sa činnosti v oblasti služieb. Výstraha by 
                                                 
1  Článok 2 smernice o službách. Pokiaľ ide o ďalšie vysvetlenia rozsahu uplatňovania smernice 

o službách, pozri časť 2.1 Príručky o vykonávaní smernice o službách na adrese 
http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/handbook_en.pdf. 
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sa preto nemala posielať v prípade akéhokoľvek správania alebo skutku, ktorý by mohol 
spôsobiť nebezpečenstvo, ale ktorý sa netýka poskytovania služieb. 

Príklad 

Ak je poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje jazykové kurzy, zatknutý za nebezpečnú jazdu, 
nie je to dôvod na posielanie výstrahy iným členským štátom. Správanie predstavujúce 
nebezpečenstvo nemá súvis s poskytovaním služieb. 

Toto sú príklady správania, ktoré môže predstavovať riziko2: 

• Zistený čin poskytovateľa služieb, ako nebezpečné správanie alebo poskytnutie 
falošných informácií (napríklad nezodpovedné zaobchádzanie s odpadom, ktorým 
by sa mohlo poškodiť životné prostredie alebo poskytnutie nesprávnych pokynov 
v oblasti výživy, ktorým by sa mohla spôsobiť ujma na zdraví ľudí).  

• Nečinnosť alebo nedostatočný dohľad poskytovateľa služieb, ako neprijatie 
potrebných preventívnych opatrení alebo nedostatok základných pokynov pre 
príjemcov služieb (napríklad o maximálnej dĺžke pobytu v soláriu). 

• Nevhodné použitie bezpečného zariadenia alebo použitie nebezpečného 
zariadenia na poskytovanie služby (napríklad interiérové použitie zvukového 
zariadenia určeného výlučne na vonkajšie použitie alebo použitie nebezpečných 
atrakcií na jarmokoch).  

3.1.2. Situácie, v ktorých sa nemôže použiť výstražný mechanizmus — 
prepojenie medzi výstražným mechanizmom v rámci smernice 
o službách a existujúcimi výstražnými mechanizmami v oblasti 
bezpečnosti výrobkov 

Pokiaľ ide o tento výstražný mechanizmus, riziko musí súvisieť so správaním, 
konkrétnymi skutkami alebo okolnosťami v kontexte činnosti v oblasti služieb. 

Výstražný mechanizmus by sa nemal používať v prípadoch, v ktorých riziko 
pochádza zo spotrebiteľských výrobkov. V takýchto prípadoch by sa mali používať 
systémy rýchlej výstrahy v oblasti bezpečnosti výrobkov3. Tieto systémy poskytnú 
členským štátom podrobné informácie o nebezpečenstve výrobku, aby mohli prijať 
opatrenia na ich stiahnutie z trhu.  

V určitých prípadoch však správanie poskytovateľa služieb môže byť spojené 
s použitím výrobkov ako súčasť poskytovania služieb a ak vznikne vážne riziko, 
potom je nutné použiť tento výstražný mechanizmus. Takýto prípad by vznikol napríklad 
vtedy, keby poskytovateľ služieb nevhodne používal bezpečné výrobky v rámci 
poskytovania služby, v dôsledku čoho by vzniklo riziko pre zdravie alebo bezpečnosť 
osôb alebo pre životné prostredie. 

Príklad 

                                                 
2  Pri rozhodovaní o tom, či sa má výstraha poslať, nie je potrebné dokázať zavinenie alebo zanedbanie 

v súvislosti s príslušným správaním. 

3  t. j. systémy rýchleho varovania pre nepotravinové spotrebiteľské výrobky (RAPEX), pre potraviny 
a krmivá (RASFF) alebo lieky – „výstražný“ systém pre zdravotnícke pomôcky. 
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Pri určitých kozmetických službách poskytovateľ služieb X používa anestetické krémy 
v dávke väčšej, ako je predpísaná. Nevhodné používanie týchto krémov spôsobuje riziko 
pre zdravie ľudí. Keďže sa táto služba pre nesprávne používanie anestetika (nie pre 
samotné anestetikum) stáva nebezpečnou, mal by sa použiť výstražný systém smernice 
o službách. 

Iný scenár predstavuje používanie nebezpečného výrobku pri poskytovaní služby. Takáto 
situácia môže vyžadovať odoslanie doplnkovej výstrahy prostredníctvom výstražného 
mechanizmu smernice o službách, aj keď sa výstraha odoslala už aj prostredníctvom 
výstražného mechanizmu pre výrobky. Takýto prípad by nastal napríklad vtedy, keby 
poskytovateľ služieb naďalej používal nebezpečné spotrebiteľské výrobky pri 
vykonávaní činnosti v oblasti služieb napriek tomu, že výrobcovia alebo distribútori tieto 
výrobky stiahli z trhu alebo vyzvali na ich vrátenie. 

Príklad 

Výstražný systém RAPEX ohlási nebezpečnú hračku, ktorá sa následne vo všetkých 
členských štátoch stiahne z trhu. Členský štát A má poznatky o skutočnosti, že zabávač 
detí X naďalej používa túto nebezpečnú hračku pri svojich vystúpeniach vo viacerých 
členských štátoch. Toto správanie by mohlo deťom spôsobiť vážnu ujmu na zdraví. 
Členský štát A by mal odoslať výstrahu prostredníctvom výstražného mechanizmu 
smernice o službách, ktorou oznámi nebezpečenstvo zábavnej služby, ktorú poskytuje 
zabávač X. 

3.2. Vážna ujma na zdraví alebo bezpečnosti osôb alebo na životnom 
prostredí 

Aby sa mohla výstraha odoslať, potenciálna ujma na zdraví alebo bezpečnosti ľudí alebo 
na životnom prostredí musí byť vážna. Osobitný význam pritom majú tieto dva činitele: 
a) potenciálna závažnosť ujmy a b) potenciálny rozsah ujmy. 

3.2.1. Závažnosť ujmy 

Posudzovanie potenciálnej závažnosti ujmy by sa malo zakladať na zvážení možných 
následkov správania poskytovateľa služieb alebo okolností. 

- Vážna ujma na zdraví alebo bezpečnosti osôb zahŕňa ujmu na ich 
fyzickej alebo duševnej nedotknuteľnosti, ako je ťažké ublíženie na 
zdraví (napríklad zlomeniny, poškodenie vnútorných orgánov, 
poškodenie zraku alebo sluchu, ťažké popáleniny pokožky alebo 
porezanie atď.), chronické alebo iné ťažké ochorenia, duševné 
poruchy atď.  

- Vážna ujma na životnom prostredí (prírodného a urbanizovaného) 
zahŕňa vážne znečistenie v rozličných podobách (znečistenie ovzdušia 
a vody, kontaminácia pôdy herbicídmi, pesticídmi alebo ťažkými 
kovmi, znečistenie hlukom a svetlom), poškodenie požiarom a ničenie 
ekosystémov a biodiverzity.  
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3.2.2. Rozsah ujmy 

Pri odhade vážnosti potenciálnej ujmy by sa mal zohľadniť počet osôb alebo veľkosť 
oblasti, ktorá by mohla byť postihnutá. Keď je rozsah mimoriadne veľký, vážnosť ujmy 
bude logicky väčšia. 

Príklad 

Poskytovateľ služieb usadený v členskom štáte A nedodrží hygienické normy 
a poskytovaním stravovacích služieb spôsobí ľahkú otravu jedlom veľkého počtu osôb 
v členskom štáte B. Aj keď by sa v zásade ľahká otrava jedlom mohla považovať za ujmu, 
ktorá nie je vážna pre zdravie ľudí, veľký počet potenciálne postihnutých ľudí znamená, 
že táto ujma sa napriek tomu môže považovať za vážnu. 

3.3. Príčinná súvislosť medzi situáciou súvisiacou so službami 
a potenciálnou vážnou ujmou 

Musí existovať priama príčinná súvislosť medzi správaním alebo okolnosťami 
a potenciálnou vážnou ujmou. 

Takáto súvislosť nebude existovať vtedy, ak riziko ujmy, ktoré je príčinou výstrahy, 
vyvolala alebo spôsobila v podstatnej miere vyššia moc alebo tretia strana (vrátane 
príjemcu služieb). 

Príklad 

Príjemca služieb X utrpí vážnu ujmu pre nedodržanie pokynov, ktorých dodržiavanie sa 
od neho jasne vyžadovalo pri používaní potápačského výstroja. V tomto prípade ujma 
nemá pôvod v správaní poskytovateľa služieb, ale v správaní príjemcu služieb. 

3.4. Skutočné/konkrétne riziko  

Dôležité je upozorniť, že v dôsledku poznatkov o nebezpečnom správaní alebo 
konkrétnych skutkoch zo strany poskytovateľa služieb v členskom štáte by nemal 
členský štát automaticky odoslať výstrahu. Dôležité je vyhodnotiť skutočnú existenciu 
rizika. Skutočné riziko nastáva vtedy, ak nebezpečná situácia súvisiaca s činnosťou v 
oblasti služieb: 

• stále pretrváva v čase odoslania výstrahy alebo  
• je (dostatočne) pravdepodobné, že vznikne v (blízkej) budúcnosti.  

O tom, či existuje dostatočná pravdepodobnosť vzniku nebezpečnej situácie 
v budúcnosti, sa musí rozhodnúť po zohľadnení všetkých faktov/okolností, najmä 
skutočnosti, či takéto nebezpečné situácie alebo možná ujma vznikla už v minulosti a či 
existujú náznaky, že by sa mohli objaviť zmeny v správaní poskytovateľa služieb alebo 
v okolnostiach. 

Čisto náhodné nehody nie sú predvídateľné, ani sa im nedá predísť. Ak neexistujú 
dôkazy o tom, že by sa nehoda, ktorá sa stala v priebehu poskytovania služby, mohla 
zopakovať, nie je potrebné výstrahu posielať, a to bez ohľadu na to, aká vážna je 
výsledná ujma. 



15 

Príklad 

Poskytovateľ služieb X poskytuje službu inovatívneho ošetrenia pokožky, ktoré 
predstavuje jasné nebezpečenstvo pre zdravie osôb. Existujú dôvody domnievať sa, že 
v správaní poskytovateľa služieb X nenastane zmena, kým nebude vynútená. Riziko ujmy 
bude pretrvávať, pokiaľ bude poskytovateľ služieb X služby poskytovať. Ktorékoľvek 
členské štáty, ktoré zistia ujmu, by mali varovať členský štát usadenia a všetky členské 
štáty, pri ktorých sa dá očakávať, že v nich poskytovateľ X svoje služby poskytuje. 

Určité služby v sebe zahŕňajú sprievodný stupeň rizika, ako sú niektoré „riskantné“ 
športy (napríklad paraglajding, parašutizmus, bungee jumping atď.) alebo podujatia ako 
mestské automobilové preteky. 

Ak sa služba, ktorá je svojou podstatou nebezpečná, vykonáva v súlade so zákonom 
v určitom členskom štáte, je jasné, že by sa nemal posielať žiadna výstraha ďalším 
členským štátom. Ak by však akékoľvek správanie alebo konkrétne skutky určitého 
poskytovateľa služieb mali podstatne zvýšiť sprievodné riziko takejto služby, mala by sa 
odoslať výstraha informujúca ďalšie členské štáty o nebezpečenstve, ktoré predstavuje 
správanie alebo konkrétne skutky príslušného poskytovateľa služieb (za predpokladu, že 
sú splnené všetky kritéria potrebné na odoslanie výstrahy). 

Príklad 

Keď členský štát A povolí poskytovanie služieb bungee jumping, nemôže poslať výstrahu, 
ak zistí, že poskytovateľ služieb X na jeho území tieto služby poskytuje v súlade so 
zákonom. Ak však existujú dôkazy, že poskytovateľ služieb X zvyšuje sprievodné riziko 
činnosti bungee jumping poskytovaním služieb, ktoré nie sú v súlade s bezpečnostnými 
požiadavkami, potom by mal členský štát A poslať výstrahu členskému štátu usadenia 
poskytovateľa X. 

Je jasné, že keď je potenciálna ujma mimoriadne vážna, aj malá pravdepodobnosť vzniku 
ujmy v budúcnosti môže opodstatniť odoslanie výstrahy. 

Osobitný význam pritom majú tieto dva činitele: a) účinok akýchkoľvek opatrení, ktoré 
prijíma poskytovateľ služieb alebo členské štáty s cieľom odstrániť alebo znížiť riziko 
a b) priemerný druh príjemcu služby a jeho schopnosť porozumieť a vyhnúť sa riziku. 

3.4.1. Účinok akýchkoľvek opatrení, ktoré prijíma poskytovateľ alebo 
členský štát s cieľom odstrániť alebo znížiť riziko 

Za určitých podmienok môžu opatrenia, ktoré poskytovateľ služieb dobrovoľne prijme, 
odstrániť riziko. Podobne aj opatrenia, ktoré prijme členský štát usadenia alebo iné 
členské štáty v súlade s právnymi predpismi ES, a najmä so smernicou o službách, môžu 
podstatne znížiť riziko alebo ho úplne odstrániť. Ak riziko neexistuje, výstraha by sa 
posielať nemala. 

Vo všeobecnosti členský štát usadenia bude môcť prijať opatrenia na odstránenie rizika, 
z čoho vyplýva, že viac výstrah budú posielať členské štáty iné ako krajiny usadenia. 
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3.4.2. Druh príjemcu a jeho schopnosť porozumieť a vyhnúť sa riziku 

Pri posudzovaní pravdepodobnosti nebezpečenstva je tiež dôležité zohľadniť poznatky 
priemerného príjemcu služieb o riziku a možnosť zabezpečiť sa proti nemu, aby sa 
mohol určiť stupeň rizika.  

Poznatky o riziku môžu závisieť od druhu používateľa služby. Keď službu poskytuje 
jeden podnik druhému, príjemcovia môžu mať lepšie poznatky o riziku a môžu sa proti 
nemu lepšie zabezpečiť, ako keď službu poskytuje podnik individuálnemu 
spotrebiteľovi. Podobne, keď je služba určená starším osobám, deťom alebo osobám s 
telesným alebo mentálnym postihnutím, riziko ujmy v dôsledku správania alebo 
konkrétneho skutku môže byť väčšie. 

Príklad 

Členský štát získa poznatky o činnosti v oblasti služieb, ktorá sa týka detí a mohla by 
spôsobiť vážne ohrozenie ich bezpečnosti. Keďže deti si všeobecne menej uvedomujú 
riziko a preto sa nedokážu proti nemu zabezpečiť, zdá sa, že pravdepodobnosť vzniku 
ujmy bude väčšia ako v prípade, keď je táto riziková činnosť zameraná na dospelých. 

Pre iné skupiny osôb môže byť pravdepodobnosť ujmy väčšia, ak poskytovateľ služieb 
neposkytne primeranú ochranu, varovanie alebo pokyny a riziko nie je hneď zrejmé. 

Príklad 

Poskytovateľ služieb A poskytuje poradenstvo v oblasti výživy, ktoré môže spôsobiť vážnu 
ujmu osobám, ktoré trpia osobitným narušením rovnováhy výživy. Zdá sa, že si 
príjemcovia toto nebezpečenstvo neuvedomujú. Keďže poradenstvo v oblasti výživy je 
novinkou, vo všeobecnosti je verejnosť o rizikách informovaná v obmedzenej miere. Pri 
posudzovaní pravdepodobnosti vzniku ujmy v budúcnosti musia členské štáty pamätať, že 
dospelé osoby sa proti nej nebudú môcť dostatočne zabezpečiť. 

3.5. Potreba cezhraničného účinku rizika 

Skôr ako členský štát odošle výstrahu, mal by sa uistiť, že existuje dostatočná 
pravdepodobnosť vzniku ujmy v iných členských štátoch, čo znamená, že musí 
zohľadniť akékoľvek činitele, ktoré môžu naznačovať pravdepodobnosť, že poskytovateľ 
služieb je činný v iných členských štátoch. 

Riziko vzniku ujmy v inom členskom štáte sa môže samozrejme ľahšie predpokladať, ak 
je poskytovateľ služieb usadený v členskom štáte inom ako v tom členskom štáte, 
v ktorom riziko vznikne. Náznaky je možné vyvodiť aj z druhu služby alebo polohy sídla 
poskytovateľa služieb, ktorá (ak sa nachádza geograficky blízko iného členského štátu) 
môže naznačovať vykonávanie činnosti v iných členských štátoch. V prípade služieb 
poskytovaných online možno ľahšie predpokladať cezhraničný účinok. 

Ak ujmu spôsobí použitie chybného zariadenia, ktoré sa môže používať v iných 
členských štátoch, bude jednoduchšie dokázať cezhraničný účinok rizika. 
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4. KTO POSIELA VÝSTRAHU? 

V smernici o službách sa rozlišuje medzi výstrahami, ktoré posiela členský štát usadenia 
(článok 29 ods. 3) a výstrahami, ktoré posiela iný štát (článok 32 ods. 1). Ďalej sa tieto 
situácie rozoberajú osobitne. 

4.1. Výstrahy odoslané členským štátom usadenia 

V mnohých prípadoch členský štát usadenia nemusí vydávať výstrahu, pretože len čo 
získa poznatky o vážnom nebezpečenstve pre zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo pre 
životné prostredie, vo všeobecnosti prijme okamžité opatrenia s cieľom predísť 
akémukoľvek riziku. Mal by sa tým vo všeobecnosti zabezpečiť zánik rizika (napríklad 
poskytovateľ služieb stratí povolenie vykonávať svoje činnosti, chybné zariadenie sa 
opraví atď.). Ak neexistuje (trvalé) riziko vážnej ujmy na zdraví a bezpečnosti osôb 
alebo na životnom prostredí v iných členských štátoch, výstraha by sa posielať nemala. 

Existujú však prípady, keď členský štát usadenia môže mať potrebu odoslať výstrahu 
napriek prijatým opatreniam, napríklad: 

• Keď členský štát usadenia nemá istotu, že bude možné opatrenia prijaté 
proti poskytovateľovi služieb účinne vykonať, alebo že sú dostatočné na 
zastavenie vzniku rizika.  

Príklad 

Členský štát A dostane sťažnosti na poskytovateľa služieb, ktorý vytvára veľmi 
vážne riziko pre zdravie príjemcov služieb. Nie je možné prijať okamžité a účinné 
opatrenia na odstránenie rizika alebo na zabránenie riziku v mieste sídla, pretože 
poskytovateľ služieb sa v príslušnom čase nachádza mimo územia tohto štátu, 
keďže poskytuje služby v iných členských štátoch. 

• Keď členský štát usadenia získa poznatky o tom, že poskytovateľ služieb 
používa to isté zariadenie na poskytovanie služieb v iných členských 
štátoch. 

Príklad 

Členský štát A má poznatky o tom, že poskytovateľ služieb X organizuje cyklistické 
výlety v členskom štáte A a zároveň v členskom štáte B. V členskom štáte A používa 
poskytovateľ X bicykle, ktoré nemajú poriadnu údržbu, čím vytvára riziko pre 
bezpečnosť osôb. Členský štát A má presvedčivý dôvod nazdávať sa, že tie isté 
bicykle sa používajú aj v členskom štáte B. 

• Môžu nastať situácie, keď nebude možné vážnu ujmu na zdraví 
a bezpečnosti osôb priamo vyvodiť zo správania alebo konkrétnych 
skutkov, ktoré sú jej príčinou, ale sa táto príčina zistí až v neskoršom štádiu. 
Keď sa správanie alebo konkrétne skutky, ktoré tvoria riziko, už stali 
v iných členských štátoch, členský štát usadenia už nebude môcť urobiť nič 
na odstránenie rizika. V týchto prípadoch by sa mala poslať výstraha, aby 
iné členské štáty mohli prijať vlastné opatrenia. 

Príklad 

Poskytovateľ služieb X usadený v členskom štáte A pracuje v odvetví konštrukcie 
povál. Niekoľko povál, ktoré postavil, sa zrútilo a ľuďom obývajúcim byty 
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spôsobilo vážne riziko ujmy. Pri obhliadkach sa zistilo, že k zrúteniu došlo 
v dôsledku nedbanlivosti. Členský štát A má poznatky, že poskytovateľ X pracoval 
v iných členských štátoch a preto pošle výstrahu všetkým členským štátom, aby 
pomohol predísť ďalšej ujme. 

Skutočnosť, že členský štát usadenia neprijal žiadne opatrenia, nebráni tomu, aby tento 
členský štát výstrahu poslal. Avšak ak neprijatie opatrení vyplýva z nedostatku dôkazov 
o existencii rizika alebo vážnosti potenciálnej ujmy, tento členský štát by nemal posielať 
výstrahu iným členským štátom. 

Príklad 

Členský štát A dostane viacero sťažností na poskytovateľa služieb X, v ktorých je 
poskytovateľ X obvinený z vytvárania vážneho rizika pre zdravie ľudí. Sťažnosti sú 
očividne nepodložené. Výsledkom je, že sa proti poskytovateľovi X neprijmú žiadne 
opatrenia. V takomto prípade by členský štát A nemal posielať výstrahu iným 
členským štátom. 

4.2. Výstrahy odoslané členskými štátmi inými ako štátom usadenia 

Keď členský štát iný ako krajina usadenia získa poznatky o vážnych konkrétnych 
skutkoch alebo okolnostiach, ktoré by mohli spôsobiť vážnu ujmu na zdraví alebo 
bezpečnosti ľudí alebo na životnom prostredí na jeho území alebo v iných členských 
štátoch, tento členský štát musí o tom čo najskôr informovať členský štát usadenia, 
príslušné ďalšie členské štáty a Komisiu. 

Vo väčšine prípadov je pravdepodobné, že tento typ výstrahy pošle členský štát, v 
ktorom sa príslušná služba poskytuje. 

Na rozdiel od opatrení, ktoré prijme členský štát usadenia, opatrenia, ktoré príjme 
krajina, v ktorej sa služba poskytuje, často dokážu predchádzať iba rizikám na jej 
vlastnom území. Výsledkom je, že riziká vyplývajúce pre iné členské štáty môžu trvať 
naďalej. V takýchto prípadoch by bolo tiež potrebné poslať výstrahu členskému štátu 
usadenia, príslušným ďalším členským štátom a Komisii. 

Príklad 

Poskytovateľ služieb X usadený v členskom štáte A poskytuje služby v oblasti 
priemyselného čistenia v členskom štáte B. Po sťažnostiach členský štát B vykoná 
inšpekciu a zistí, že poskytovateľ služieb X odstraňoval odpad, ktorý vznikol pri jeho 
práci, nebezpečným spôsobom, ktorý vytvára riziko vážneho poškodenia životného 
prostredia. Orgány členského štátu B majú údaje o tom, že poskytovateľ služieb X 
pokračuje vo svojej činnosti. Poskytovateľ služieb X ponúka svoje služby aj v členskom 
štáte C a v členskom štáte D. V rámci preventívneho opatrenia sa výstraha pošle 
členskému štátu usadenia A, členskému štátu C a členskému štátu D. 

Po prijatí takejto výstrahy by mal členský štát usadenia preskúmať tento prípad a prijať 
všeobecné opatrenia na zabránenie riziku. 
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4.3. Výstrahy odoslané členským štátom usadenia spojené 
s predchádzajúcou výstrahou odoslanou iným členským štátom 

Keď napriek opatreniam prijatým členským štátom usadenia riziko naďalej pretrváva, 
členský štát usadenia na základe článku 29 ods. 3 smernice o službách musí informovať 
všetky ostatné príslušné členské štáty, t. j. výstraha sa pošle tým členským štátom, ktoré 
ešte výstrahu nedostali a aktualizované informácie sa pošlú ostatným členským štátom4. 

5. KTO BY MAL VÝSTRAHU PRIJAŤ? 

V smernici o službách sa rozlišuje medzi výstrahami, ktoré posiela členský štát usadenia 
(článok 29 ods. 3) a výstrahami, ktoré posiela iný štát (článok 32 ods. 1). Keď členské 
štáty potrebujú určiť, ktorých členských štátov sa výstraha týka, príslušné orgány môžu 
zohľadniť tieto okolnosti: 

- záznamy o poskytovaní služieb v iných členských štátoch v minulosti. 
Táto okolnosť má ešte väčší význam, ak poskytovanie služieb v inom 
členskom štáte vykonáva tá istá osoba, ktorej správanie spôsobuje 
nebezpečenstvo, alebo pri ktorom sa využíva to isté zariadenie, ktoré 
vytvára riziko.  

- druh služby. 
- sídlo poskytovateľa služieb. 

6. UKONČENIE VÝSTRAH 

6.1. Kedy by sa mala výstraha ukončiť? 

S cieľom chrániť poskytovateľov služieb, ktorí sú predmetom výstrah, sa výstrahy musia 
posielať, iba ak sú opodstatnené, t. j. ak sú splnené všetky kritériá opísané v časti III 
týchto usmernení. Rovnako dôležité je, aby sa zabezpečilo, že výstrahy sa ukončia, hneď 
ako zanikne príčina, ktorou boli podložené. 

Obyčajne sa výstraha ukončí na podnet zániku rizika vážnej ujmy na zdraví alebo 
bezpečnosti osôb alebo na životnom prostredí. Napríklad, poskytovateľ služieb mohol 
prijať dobrovoľné opatrenia s cieľom odstrániť riziko (napríklad vymenil chybné 
zariadenie alebo zabezpečil správne pokyny pre príjemcov, čím odstránil riziko, pre ktoré 
sa výstraha odoslala). Riziko by mohlo zaniknúť aj vďaka opatreniam členských štátov 
v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva (napríklad členský štát usadenia mohol 
dočasne pozastaviť povolenie poskytovateľa služieb vykonávať jeho činnosti). 

Poznatky o tom, že riziko už neexistuje, môže členský štát usadenia získať sám a/alebo 
môžu byť výsledkom informácií, ktoré mu iné členské štáty pošlú prostredníctvom 
výstražného mechanizmu (pozri ďalej časť IX). Keď je zrejmé, že riziko zaniklo, členský 
štát, ktorý výstrahu poslal, by mal bezodkladne odoslať návrh na jej ukončenie. 

                                                 

4  S cieľom vyhnúť sa zmätku a v záujme konzistencie budú tieto nové informácie jasne spojené 
s existujúcou výstrahou v systéme. 
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6.2. Námietky proti ukončeniu 

Aby sa zabránilo zneužitiu funkcie ukončenia výstrahy a predišlo situáciám, keď sa 
výstraha ukončí napriek tomu, že jeden alebo viac členských štátov vie, že riziko 
pretrváva, návrh na ukončenie bude musieť byť riadne odôvodnený a ostatné zúčastnené 
členské štáty by mali mať možnosť namietať proti ukončeniu výstrahy, ak majú dôkazy 
o pretrvávaní rizika. Členské štáty zúčastnené na výstrahe, by mali mať možnosť 
namietať proti ukončeniu iba vtedy, ak majú konkrétne údaje o pretrvávaní rizika. Preto 
by mali členské štáty uviesť dôvody a odôvodniť svoje možné námietky. 

7. ODVOLANIE/ZRUŠENIE VÝSTRAH 

Kritériá odosielania výstrah opísané v týchto usmerneniach sú určené na to, aby sa 
predišlo odosielaniu neopodstatnených alebo nepodložených výstrah. Napriek týmto 
zárukám členský štát môže poslať výstrahu na základe informácií alebo dôkazov, ktoré 
boli nesprávne alebo nepresné, ak sa chyba odhalí až v neskoršom štádiu. 

Príklad 

Príslušné orgány členského štátu A majú údaje o tom, že poskytovateľ služieb X usadený 
v členskom štáte B poskytujúci stavebné služby v členskom štáte A nezákonným spôsobom 
odstraňoval odpad na jeho území, čím spôsobil poškodenie životného prostredia. Členský 
štát A pošle výstrahu členskému štátu B s cieľom zabrániť ďalšiemu poškodeniu. Ďalšie 
kontroly vykonané členským štátom A poukážu na to, že odpad nevyhadzoval 
poskytovateľ služieb X, ale poskytovateľ služieb Y, ktorý pracoval na tom istom 
stavenisku ako poskytovateľ X. Poskytovateľ služieb Y je usadený v členskom štáte A a 
neposkytuje cezhraničné služby. Z tohto dôvodu členský štát A výstrahu odvolá. 

Keď je zrejmé, že došlo k chybe, členský štát, ktorý výstrahu poslal by mal bezodkladne 
odoslať žiadosť o jej odvolanie/zrušenie. Táto žiadosť sa automaticky oznámi všetkým 
príjemcom pôvodnej výstrahy. Malo by sa poskytnúť vysvetlenie, prečo bola výstraha 
nepodložená (a preto sa musí odvolať). 

Dôležité je upozorniť, že výstraha by sa mala odvolať iba vtedy, ak členský štát, ktorý ju 
inicioval, dospeje k poznatku, že kritéria odoslania výstrahy neboli opodstatnené už na 
začiatku. Ak riziko existovalo v čase odoslania výstrahy, no následne zaniklo, výstraha 
by sa mala ukončiť (a nie odvolať) podľa vyššie uvedeného opisu. 

8. OPRAVA INFORMÁCIÍ  

Akokoľvek pozorne sa výstrahy pred odoslaním kontrolujú a odôvodňujú, vždy môže 
vzniknúť potreba neskôr ich opraviť. Môže sa to stať napríklad, ak sa ukáže, že 
počiatočné informácie uvedené vo výstrahe sú sčasti nesprávne. Napríklad, v čase 
odoslania výstrahy iniciujúci členský štát mohol uviesť nesprávny názov alebo adresu 
poskytovateľa služieb (alebo dokonca takéto informácie možno ani neposkytol, pretože 
ich nemal k dispozícii). V takýchto prípadoch je dôležité, aby sa pôvodná výstraha 
opravila čo najskôr, keď sa zistí, že informácie neboli správne. 
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9. ODOSIELANIE DODATOČNÝCH INFORMÁCIÍ 

S cieľom minimalizovať riziko a zabezpečiť dobrú spoluprácu medzi členskými štátmi je 
dôležité, aby informácie uvedené vo výstrahe boli v čo najväčšej miere úplné a aby 
členské štáty zúčastnené na výstrahe mali k dispozícii všetky súvisiace informácie. Bude 
najmä dôležité poskytnúť dodatočné informácie, ak môžu urýchliť ukončenie výstrahy 
alebo upriamiť pozornosť iných členských štátov na existenciu vážneho rizika. Členský 
štát, ktorý výstrahu poslal, aj všetky ostatné zúčastnené členské štáty budú takto mať 
možnosť poskytnúť iným členským štátom spätnú väzbu alebo dodatočné informácie 
o výstrahách, ktoré budú jasne spojené so správou pôvodnej výstrahy. Príklady 
dodatočných informácií sa objavujú, keď: 

- členské štáty, ktoré dostali výstrahu, chcú potvrdiť, že príslušná služba sa 
skutočne poskytuje na ich území a že buď potvrdzujú alebo vyvracajú informácie 
uvedené v pôvodnej výstrahe na základe svojich zistení/údajov; 

- členské štáty, ktoré poslali alebo dostali výstrahu, chcú poskytnúť informácie 
o opatreniach, ktoré prijali proti poskytovateľovi služieb v súlade s právnymi 
predpismi Spoločenstva s cieľom znížiť alebo odstrániť riziko;  

- členské štáty, ktoré dostali výstrahu, chcú požiadať o dodatočné informácie 
členský štát, ktorý výstrahu poslal, napríklad, ak sa informácie uvedené vo 
výstrahe považujú za nejasné alebo neúplné; 

- členské štáty, ktoré dostali výstrahu, chcú oznámiť ostatným členským štátom, že 
z ich pohľadu by sa výstraha mohla ukončiť, pretože podľa ich názoru riziko 
zaniklo (na ich území). 

Dôležité je vyhnúť sa odosielaniu opakovaných alebo nesúvisiacich/bezvýznamných 
informácií o výstrahách. 
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ČASŤ 2: PRÍRUČKA PRE POUŽÍVATEĽOV SYSTÉMU IMI SO ZAMERANÍM NA 
VÝSTRAHY 
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10. ÚVOD 

Táto príručka sa zaoberá technickým spracovaním výstrah v informačnom systéme 
vnútorného trhu (IMI). V príručke sa identifikujú rôzne úlohy, ktoré môžu zohrávať 
orgány a jednotliví používatelia vo vzťahu k výstražnému mechanizmu, a uvádza sa 
v nej, ako používať funkcionality, ktoré má systém IMI k dispozícii na každú etapu 
výstražného procesu. Takisto sa v nej vysvetľuje, ako nastaviť systém tak, aby 
umožňoval efektívne spracovanie výstrah v každej krajine.  

Príručka sa zameriava na tie funkcie IMI, ktoré bezprostredne súvisia s výstrahami. 
Všeobecné informácie o používaní systému IMI, napríklad o tom, ako sa do systému 
zaregistrovať a prihlásiť, a o obsluhe štandardnej výmeny informácií v systéme IMI 
môžete nájsť v materiáloch, ktoré sú dostupné na webovej stránke systému IMI 
(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training_sk.html). Sú to najmä: 

• Príručka pre používateľov systému IMI a 

• interaktívne učebné moduly (formát „Captivate“).  

Usmernenia o tom, aké kritériá a podmienky musia byť splnené pre odosielanie výstrah, 
je možné nájsť v prvej časti tohto dokumentu pod názvom Usmernenia o používaní 
výstražného mechanizmu. 

11. VÝSTRAHY V SYSTÉME IMI  

11.1. Modulárna štruktúra systému IMI 

IMI je jednotný informačný systém, ktorý pozostáva z jednotlivých stavebných prvkov 
(modulov) pre každú legislatívnu oblasť, v ktorej sa používa. Modul poskytuje podporu 
jednému alebo viacerým procesom (pracovným postupom). Modul systému IMI určený 
pre smernicu o službách má jeden pracovný postup pre štandardnú výmenu informácií 
a osobitný pracovný postup pre výstražný mechanizmus. Prístup ku každému 
pracovnému postupu je obmedzený a majú ho len orgány, ktoré majú registráciu 
konkrétne na tento účel. Znamená to, že orgán, ktorého úlohou je zaoberať sa výstrahami 
v systéme IMI, musí mať prístup k 1) systému IMI, 2) modulu služieb a 3) pracovnému 
postupu pre výstražný mechanizmus. 

11.2. Životný cyklus výstrahy 

Základný životný cyklus výstrahy pozostáva z piatich krokov, o ktorých rozhodujú osoby 
zapojené do tohto pracovného postupu.  

1) Každý orgán, ktorý sa zaregistroval na účely pracovného postupu pre výstražný 
mechanizmus v ktoromkoľvek členskom štáte Európskeho hospodárskeho 
priestoru (EHP) môže iniciovať výstrahu, keď získa poznatky o nebezpečnej 
činnosti spojenej s poskytovaním služieb v rámci svojej oblasti pôsobnosti. 
Predloží výstrahu koordinátorovi výstrah vo svojom vlastnom členskom štáte. 
Koordinátor výstrah overí výstrahu a odošle ju do ostatných členských štátov. 
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2) V každom prijímajúcom členskom štáte koordinátor výstrah, ktorý bol určený ako 
„centrálny príjemca výstrah“, potvrdí prijatie výstrahy. Distribuuje výstrahu 
príslušným koordinátorom výstrah a orgánom pre výstrahy vo svojej krajine. 
Koordinátori výstrah môžu doplniť ďalších príjemcov.  

  

3) Keď sa riziko odstráni, za správu ukončenia výstrahy zodpovedá členský štát 
usadenia príslušného poskytovateľa služieb. V prípade, že členský štát usadenia 
nie je známy, za ukončenie zodpovedá členský štát, ktorý inicioval výstrahu.  

Každý orgán, ktorému bola doručená výstraha v členskom štáte usadenia, môže 
iniciovať návrh na ukončenie výstrahy. Všetky ostatné orgány zapojené do 
výstražného mechanizmu v danej krajine môžu predložiť pripomienky 
k návrhu na ukončenie. Keď sa tieto orgány navzájom dohodnú, vybraný 
koordinátor výstrah („koordinátor pre ukončenie“) môže odoslať návrh na 
ukončenie všetkým ostatným členským štátom, ktorých sa to týka. 

4) Všetky ostatné členské štáty, ktorým bola výstraha doručená, majú potom 
možnosť podať námietku voči jej ukončeniu v prípade, že majú informácie 
o tom, že riziko pretrváva. Príslušné orgány pre výstrahy predložia námietky 
koordinátorovi výstrah, ktorý ich môže odoslať do všetkých ostatných 
zúčastnených členských štátov. 

 

5) Keď sa zistí, že riziko bolo odstránené, koordinátor pre ukončenie v členskom 
štáte usadenia môže výstrahu ukončiť. 

V priebehu celého životného cyklu výstrahy až do jej ukončenia môžu zúčastnené 
členské štáty kedykoľvek doplniť výstrahu o ďalšie informácie. 

12. ÚČASTNÍCI VÝSTRAŽNÉHO MECHANIZMU A ICH ÚLOHY 

12.1. Úlohy orgánov vo vzťahu k výstrahám 

Keď sa správnym orgánom poskytne prístup k pracovnému postupu pre výstražný 
mechanizmus v rámci systému IMI, buď sa im pridelí úloha orgánu pre výstrahy, alebo 
úloha koordinátora výstrah. Jeden koordinátor výstrah bude vymenovaný za 

Treba poznamenať, že príslušné orgány v členskom štáte, ktorý navrhuje ukončenie 
výstrahy, môžu „pripomienkovať“ návrh na ukončenie pred jeho odoslaním. Orgány 
v ostatných členských štátoch môžu „podať námietku“ voči návrhu po jeho odoslaní. 

Treba poznamenať, že pojmy „predloženie“ a „distribúcia“ sa v kontexte výstražného 
mechanizmu v systéme IMI vždy vzťahujú na činnosti, ktoré sa uskutočňujú v rámci 
jedného členského štátu. „Odoslanie“ znamená zaslanie informácie z jedného členského 
štátu do ostatných členských štátov.
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centrálneho príjemcu výstrah pre svoj členský štát.5 Tieto úlohy nie sú závislé od úloh, 
ktoré môže príslušný orgán zastávať v systéme IMI v iných súvislostiach. Napríklad 
národný koordinátor IMI (NIMIC) môže mať v rámci výstražného mechanizmu iba 
postavenie príslušného orgánu pre výstrahy, a naopak správny orgán, ktorý v rámci 
pracovného postupu pre štandardnú výmenu informácií podlieha určitému 
koordinátorovi, môže sám pôsobiť ako koordinátor výstrah v rámci výstražného 
mechanizmu. 

12.1.1. Príslušný orgán pre výstrahy 

Príslušné orgány pre výstrahy sú spravidla orgány, ktoré majú pôsobnosť v oblasti 
zdravia a bezpečnosti ľudí alebo v oblasti životného prostredia. Môžu iniciovať výstrahu 
a predložiť ju pridruženému koordinátorovi výstrah. Môžu tiež dostávať výstrahy, ktoré 
distribuuje centrálny príjemca výstrah alebo koordinátor výstrah a môžu na tieto výstrahy 
reagovať. Môžu podávať návrhy na ukončenie a pripomienkovať ich. V prípade, že 
ukončenie výstrahy navrhne iný členský štát, môžu predkladať námietky voči 
ukončeniu výstrahy svojmu koordinátorovi výstrah. 

12.1.2. Koordinátor výstrah 

Úlohou koordinátorov výstrah je zabezpečovať, aby sa výstrahy odosielali, len keď je to 
nevyhnutné, a aby boli výstrahy primeraným spôsobom spracované. Všeobecne 
povedané, budú mať pôsobnosť v oblasti zdravia a bezpečnosti osôb a v oblasti 
životného prostredia. Mali by mať takisto dobrý prehľad o administratívnych štruktúrach, 
ktoré sa týkajú výstrah, vo svojom členskom štáte. Koordinátori výstrah môžu odosielať 
výstrahy do iných členských štátov a dopĺňať orgány pre výstrahy a ďalších 
koordinátorov výstrah ako príjemcov prichádzajúcich výstrah. Môžu odosielať 
doplňujúce informácie, odosielať návrhy na ukončenie výstrahy a v prípade, že 
ukončenie výstrahy navrhne iný členský štát, odosielať námietky voči ukončeniu. 
Koordinátori výstrah môžu okrem toho vykonávať všetky funkcie orgánu pre výstrahy. 
Znamená to napríklad, že môžu výstrahu iniciovať a potom ju sami odoslať. 

12.1.3. Koordinátor výstrah označený ako centrálny príjemca výstrah 

Koordinátor výstrah, ktorý je určený ako centrálny príjemca výstrah, je ústredným 
vstupným miestom pre výstrahy vo svojom členskom štáte. Potvrdzuje doručenie 
prichádzajúcej výstrahy a zodpovedá za prvú distribúciu výstrahy koordinátorom 
výstrah a orgánom pre výstrahy vo svojom členskom štáte. Zabezpečuje, aby sa výstraha 
odoslala len tým účastníkom (koordinátorom a/alebo orgánom), ktorí sú oprávnení sa ňou 
zaoberať. Vyžaduje to, aby centrálny príjemca výstrah dobre poznal administratívne 
štruktúry svojho členského štátu.  

Centrálny príjemca výstrah takisto automaticky dostáva každú výstrahu, ktorá sa 
odosiela z jeho členského štátu. Umožňuje mu to, aby si udržiaval prehľad o všetkých 
doručených a odoslaných výstrahách.  
                                                 
5  Komisia odporúča, aby sa v záujme dobrej koordinácie a z dôvodov ochrany údajov v každom 

členskom štáte vymenoval jeden centrálny príjemca výstrah. Technicky je však možné zaregistrovať 
niekoľkých príjemcov, napríklad jedného príjemcu pre každý región v spolkovom členskom štáte. 
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Centrálny príjemca výstrah má okrem toho oprávnenia vykonávať všetky úkony, ktoré 
majú koordinátori výstrah a príslušné orgány pre výstrahy. Znamená to napríklad, že aj 
on môže výstrahy iniciovať a potom ich odosielať. 

12.1.4. Nastavenie práva vykonať „konečné úpravy výstrah“ pre 
koordinátorov výstrah 

Systém IMI poskytuje členským štátom určitú pružnosť pri vymedzení vzťahu medzi 
príslušnými orgánmi pre výstrahy a koordinátormi výstrah. Koordinátorom výstrah 
(vrátane tých, ktorí sú označení ako centrálni príjemcovia výstrah) sa môže poskytnúť 
možnosť upravovať alebo vymazávať obsah výstrah alebo informácií súvisiacich 
s výstrahami, ktoré im boli predložené na odoslanie. Pokiaľ sa rozhodne, že koordinátor 
výstrah by mal mať toto právo, musí sa označiť políčko v jeho nastaveniach 
pracovného postupu pre výstražný mechanizmus, čo znamená, že koordinátor výstrah 
má právo vykonať „konečné úpravy výstrah“, ktoré odosiela v mene svojho členského 
štátu. 

V prípade, že koordinátor nemôže vykonávať konečné úpravy výstrah, právo upraviť 
alebo vymazať výstrahu alebo informáciu súvisiacu s predloženou výstrahou si 
ponecháva iniciujúci orgán. 

12.2. Úlohy používateľov vo vzťahu k výstrahám  

V prípade, že sa orgánu udelí prístup k pracovnému postupu výstražného mechanizmu 
v rámci modulu služieb systému IMI, používateľovi v tomto orgáne, ktorý má úlohu 
miestneho správcu údajov (zodpovedného za registráciu používateľov a uchovávanie 
údajov o orgáne) sa automaticky udelia všetky používateľské práva, pokiaľ ide 
o výstrahy.6 Miestny správca údajov môže následne prideľovať rôzne používateľské 
úlohy svojim kolegom s ohľadom na komplexnosť organizačnej štruktúry orgánu a podľa 
ich zodpovedností týkajúcich sa výstrah. 

12.2.1. Pasívny používateľ  

„Pasívni používatelia“, si môžu prezerať všetky údaje uvedené (vrátane osobných 
údajov, ktoré sú v nich obsiahnuté) vo všetkých výstrahách, ku ktorým ma prístup 
správny orgán, v rámci ktorého pôsobia. Môžu si ukladať alebo tlačiť všetky údaje 
uvedené vo výstrahách, ale nemôžu podniknúť žiadne kroky, napríklad nemôžu 
iniciovať výstrahu, aktualizovať ju alebo navrhnúť ukončenie.  

12.2.2. Spracovateľ výstrah 

Úlohou „spracovateľov výstrah“ je vybavovať výstrahy v mene svojho orgánu. Môžu 
iniciovať výstrahy a predkladať ich koordinátorovi výstrah na odoslanie. Môžu 
prijímať výstrahy a reagovať na ne. Môžu predložiť a vyžiadať si doplňujúce 
informácie týkajúce sa výstrahy. Môžu predložiť návrh na ukončenie výstrahy, môžu 
                                                 
6  V prípade, že existuje niekoľko používateľov s právami miestneho správcu údajov, všetkým sa udelia 

používateľské práva pre výstrahy. 



27 

pripomienkovať návrhy na ukončenie, ktoré predložili iné orgány v ich vlastnom 
členskom štáte a môžu podávať námietky voči ukončeniu v prípade, ak ukončenie 
navrhol iný členský štát. Spracovatelia výstrah, ktorí pôsobia v rámci orgánu, ktorý je 
koordinátorom výstrah, nemôžu odosielať alebo distribuovať výstrahy. 

12.2.3. Distribútor výstrah (len pre koordinátorov výstrah) 

Používateľská úloha „distribútor výstrah“ je dostupná len používateľom, ktorí pôsobia 
v rámci orgánu, ktorý je koordinátorom výstrah. Distribútori výstrah zodpovedajú za 
distribúciu výstrah vo svojom členskom štáte a za odosielanie výstrah a informácií 
súvisiacich s výstrahami do iných členských štátov. Distribútori výstrah, ktorí patria 
k centrálnemu príjemcovi výstrah, potvrdzujú prijatie výstrah a zodpovedajú za prvú 
distribúciu výstrah ku koordinátorom výstrah a orgánom pre výstrahy vo svojej krajine. 
Distribútori výstrah, ktorí patria k iným koordinátorom výstrah, rozhodnú, ktoré ďalšie 
orgány v ich regióne alebo v ich oblasti pôsobnosti by mali dostať výstrahu. 

Distribútori výstrah v rámci ktoréhokoľvek koordinátora výstrah môžu odosielať nové 
výstrahy do ostatných členských štátov. Môžu predkladať a odosielať doplňujúce 
informácie týkajúce sa otvorených výstrah. Takisto majú právo odosielať odvolania 
výstrah, návrhy na ukončenie výstrah a námietky voči ukončeniu. 

V prípade, že má koordinátor výstrah právo vykonať „konečné úpravy výstrah“, jeho 
distribútori výstrah môžu upravovať obsah výstrah a informácií súvisiacich 
s výstrahami pred ich odoslaním. V rámci tohto nastavenia majú distribútori výstrah 
takisto právo vymazať výstrahu alebo informácie súvisiace s výstrahou ešte pred ich 
odoslaním. 

12.2.4. Základný používateľ 

Všetkým používateľom systému IMI v rámci orgánu s prístupom k pracovným postupom 
výstražného mechanizmu, ktorí nie sú miestnymi správcami údajov a ktorým nebola 
pridelená niektorá zo špecifických úloh v pracovnom postupe uvedených 
v predchádzajúcom texte, sa automaticky poskytne základný prístup k výstrahám. Majú 
právo prezerať si len všeobecné údaje o všetkých výstrahách (doručených aj 
odoslaných), ku ktorým má ich správny orgán prístup, ale nemôžu si prezerať podrobné 
údaje o výstrahách. Nemôžu iniciovať výstrahy ani podnikať akékoľvek kroky, pokiaľ 
ide o odosielané výstrahy.  

Tento prístup je takisto štandardne nastavený pre každého používateľa v rámci orgánu, 
ktorý už používa pracovný postup pre žiadosti o informácie v module pre služby systému 
IMI. Preto sa napríklad používateľovi vybavujúcemu žiadosti automaticky udelia 
prístupové práva základného používateľa pre výstražný mechanizmus. V prípade, že 
používateľ potrebuje aktívne vybavovať výstrahy, je možné mu prideliť aktívnejšiu 
úlohu v pracovnom postupe pre výstrahy, ktorú bude vykonávať súčasne s úlohou 
používateľa vybavujúceho žiadosti. 

12.2.5. Kombinované úlohy 

Systém IMI takisto umožňuje používateľom, aby mali kombinované úlohy. Preto je 
možné, aby používateľ v rámci koordinátora výstrah s právami distribútora výstrah mal 
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aj práva spracovateľa výstrah. Umožnilo by mu to iniciovať, predkladať a odosielať 
výstrahy.  

Treba však mať na pamäti, že predkladanie a odosielanie výstrah sú stále dva 
samostatné kroky, ktoré sa musia vykonať jednotlivo, dokonca aj keby ich uskutočnila 
tá istá osoba. 

Rozdiely medzi spracovateľmi výstrah a distribútormi výstrah – aké sú ich úlohy? 

  

Spracovateľ 
výstrah  

(patrí 
k príslušnému 
orgánu pre 
výstrahy alebo ku 
koordinátorovi 
výstrah) 

Distribútor výstrah

(dostupný len 
u koordinátora 
výstrah) 

Predloženie √  
Iniciovanie výstrahy 

Odoslanie  √ 

Predloženie √ √ Posielanie/vyžiadanie 
doplňujúcich informácií 

Odoslanie  √ 

Predloženie √  Odvolanie výstrahy 

(len iniciujúci orgán 
a koordinátor) 

Odoslanie  √ 

Predloženie √  

Pripomienkovanie √ √ 
Návrh na ukončenie výstrahy 

(len v členskom štáte usadenia) 
Odoslanie  √ 

Predloženie √ √ Námietky voči návrhu na 
ukončenie 

Odoslanie  √ 

Ukončenie výstrahy 

(len koordinátor, ktorý odosiela návrh na ukončenie) 
 √ 

 

13. VYBAVOVANIE VÝSTRAH V SYSTÉME IMI 

Výstrahy majú jasne vymedzený životný cyklus, ktorý pozostáva z niekoľkých 
základných krokov (pozri oddiel 2.2) a doplňujúcich voliteľných krokov, ktoré sa 
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nemusia použiť v každom prípade. Počas toho, ako výstraha prechádza od jedného kroku 
k ďalšiemu, sa jej status automaticky aktualizuje a zobrazuje na obrazovke. 

13.1. Zaslanie výstrahy 

13.1.1. Iniciovanie a predloženie výstrahy 

Na to, aby mohli používatelia iniciovať výstrahu, musia byť spracovateľmi výstrahy, 
ktorí patria k príslušnému orgánu pre výstrahy alebo ku koordinátorovi výstrah. 
Spracovateľ výstrah musí ako prvý krok vyplniť kontrolný zoznam kritérií na odoslanie 
výstrahy (podrobnejšie údaje pozri v časti 1 tohto dokumentu). Systém IMI ho 
automaticky sprevádza celým týmto postupom. V prípade, že sú všetky kritériá splnené, 
vloží údaje o poskytovateľovi služieb, ktorý spôsobuje potenciálne nebezpečenstvo a 
poskytne aj popis prípadu. Môže doplniť aj prílohy. Zo zoznamu koordinátorov, ktorí sú 
pridružený s jeho správnym orgánom, vyberie koordinátora výstrah, ktorý bude 
zodpovedný za odoslanie výstrahy. Vyberie členský(-é) štát(-y), ktorému(-ým) by sa 
výstraha mala zaslať. V prípade, že má informácie o jednotlivých orgánoch vo vybraných 
členských štátoch, ktoré by podľa jeho poznatkov mali dostať výstrahu, môže túto 
informáciu doplniť do voľného textového poľa.  

Pri prvom uložení výstrahy v ktorejkoľvek etape vkladania údajov sa výstrahe pridelí 
číslo. Výstraha získa status:  

„Návrh výstrahy“ 

Spracovateľ výstrah, po ukončení všetkých krokov predloží výstrahu vybranému 
koordinátorovi výstrah. Status výstrahy sa zmení na: 

„Výstraha predložená na odoslanie“ 

13.1.2. Odoslanie výstrahy 

Všetci distribútori výstrah, ktorí patria k vybranému koordinátorovi výstrah, budú 
informovaní prostredníctvom automatického e-mailu, že dostali výstrahu, ktorá sa má 
odoslať. 

V prípade, že usúdia, že ich orgán nie je príslušný rozhodovať, či by sa výstraha mala, 
alebo nemala odoslať a že by sa mala poslať inému koordinátorovi výstrah, môžu 
postúpiť výstrahu inému koordinátorovi výstrah. 

Keď distribútor výstrah výstrahu prijme, status výstrahy sa zmení na: 

„Výstraha – na odoslanie“ 

Distribútor výstrah by mal overiť, či boli skutočne splnené všetky kritériá a či sú 
informácie správne a úplné. 

V prípade, že koordinátor výstrah má právo vykonať „konečné úpravy výstrah“, 
distribútor výstrah môže upraviť obsah výstrahy. V rámci tohto nastavenia má 
distribútor výstrah takisto právo vymazať výstrahu, pokiaľ dospeje k záveru, že by sa 
nemala posielať. 
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Ak toto nastavenie nie je aktivované a distribútor výstrah napríklad zistí, že chýbajú 
dôležité informácie, môže sa spojiť s príslušným orgánom pre výstrahy mimo systému 
IMI a požiadať ho, aby výstrahu upravil. Pokiaľ dospeje k záveru, že výstraha by sa 
vôbec nemala posielať, môže požiadať uvedený orgán o jej vymazanie. 

Distribútor výstrah môže nezávisle od nastavenia práva vykonať „konečné úpravy 
výstrah“ do výstrahy vždy doplniť prijímajúce členské štáty, ak má vedomosti o tom, 
že v týchto členských štátoch by mohlo existovať riziko. 

Keď je distribútor výstrah presvedčený, že výstraha je pripravená na odoslanie, odošle ju 
do vybraného(-ých) členského(-ých) štátu(-ov). Každá výstraha sa takisto automaticky 
zasiela Komisii, tak ako sa uvádza v smernici o službách. 

Výstraha dostane status: „Výstraha odoslaná“ 

13.2. Úprava a oprava výstrahy 

Informácie obsiahnuté vo výstrahe môže po odoslaní výstrahy upravovať alebo 
opravovať len členský štát, ktorý inicioval výstrahu. V prípade, že získa nové informácie 
o predmete výstrahy, môže  

• doplniť prijímajúci členský štát, 

• zmeniť členský štát usadenia poskytovateľa služieb7, 

• zmeniť údaje o poskytovateľovi služieb a 

• upraviť popis prípadu. 

Doplnenie prijímajúceho členského štátu a zmenu členského štátu usadenia môže 
vykonať len koordinátor výstrah, ktorý odoslal výstrahu. V prípade, že tento koordinátor 
výstrah má právo vykonávať „konečné úpravy výstrah“, môže takisto upraviť údaje 
o poskytovateľovi služieb a popis prípadu, v opačnom prípade si toto právo ponecháva 
orgán, ktorý inicioval výstrahu. 

Zmeny výstrahy sa vykonajú automaticky a okamžite sa zobrazia všetkým adresátom 
výzvy. Nové odoslanie nie je potrebné.  

V prípade, že sa zmenil členský štát usadenia, všetci príjemcovia výstrahy budú 
informovaní o tejto skutočnosti automatickým e-mailom. 

13.3. Odvolanie výstrahy 

Môže nastať prípad, že členský štát aj napriek zabudovaným zárukám, odošle výstrahu 
na základe informácií alebo dôkazov, ktoré boli nesprávne alebo nepresné, a môže zistiť 
túto chybu iba v neskoršej etape. Ak je zrejmé, že nastal tento prípad, iniciujúci členský 
štát by mal výstrahu odvolať. Tento úkon sa môže urobiť v ktorejkoľvek etape životného 
cyklu výstrahy. Odvolanie výstrahy je, podobne ako jej odoslanie, proces ktorý 

                                                 
7  Je to možné len v prípade, že neexistuje žiadny nevyriešený návrh na ukončenie. 
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pozostáva z dvoch krokov. Iniciujúci orgán podá návrh na odvolanie výstrahy, ktorá 
prejde do statusu „Odvolanie – na odoslanie“. 

Koordinátor výstrah odošle odvolanie (tlačidlo „odoslanie“ možno nájsť 
prostredníctvom karty „správa odvolania“). Od tohto momentu už výstraha nie je 
aktívna. Nie je možné pridávať žiadne nové informácie a príjemcom sa zobrazujú len 
obmedzené údaje o výstrahe. Status výstrahy je „Výstraha odvolaná“. 

13.4. Správa príjemcov výstrahy  

13.4.1. Potvrdenie prijatia výstrahy 

Výstrahy, ktoré boli odoslané, sa doručia centrálnemu príjemcovi výstrah každého 
členského štátu zo zoznamu adresátov a Európskej komisii8.  

Úlohou distribútorov výstrah, ktorí patria k centrálnemu príjemcovi výstrah, je potvrdiť 
prijatie doručených výstrah. Prostredníctvom automatického e-mailu dostanú informáciu 
o doručení novej výstrahy, ktorá má status „Výstraha – potrebné prijatie“. 

13.4.2. Distribúcia výstrahy 

Za prvú distribúciu prichádzajúcej výstrahy takisto zodpovedajú distribútori výstrah, 
ktorí patria k centrálnemu príjemcovi výstrah. Vyberajú koordinátorov výstrah 
a príslušné orgány pre výstrahy, ktorých sa výstraha týka, a potom výstrahu distribuujú 
týmto subjektom. V prípade, že iniciujúci členský štát navrhol orgány, ktorým by sa 
výstraha mala poslať, distribútori výstrah návrh overia, a v prípade, že súhlasia, zaradia 
tieto orgány do zoznamu adresátov. 

Distribútori výstrah, ktorí patria k vybraným koordinátorom výstrah, môžu potom 
dopĺňať ďalších adresátov. 

Keď je distribúcia výstrahy ukončená, odstraňovať adresátov môžu len distribútori 
výstrah, ktorí patria k centrálnemu príjemcovi výstrah. Príjemcovia sa môžu odstraňovať 
len dovtedy, kým nepodniknú v súvislosti s výstrahou žiadne kroky. K odstráneniu sa 
pristupuje napríklad v prípade, keď príjemca zistí, že výstraha sa netýka jeho správneho 
orgánu a informuje o tejto skutočnosti centrálneho príjemcu výstrah. V prípade 
odstránenia subjektu zo zoznamu adresátov, tento nebude dostávať žiadne informácie 
o ďalších zmenách v životnom cykle výstrahy. 

Treba vziať do úvahy, že distribúcia sa vykonáva aj v členskom štáte, ktorý inicioval 
výstrahu. Centrálnemu príjemcovi výstrah sa automaticky doručujú všetky odosielané 
výstrahy. Len čo sa výstraha odošle, centrálny príjemca výstrah v členskom štáte, ktorý 
inicioval výstrahu, môže vybrať dodatočných príjemcov vo svojej krajine a 
distribuovať výstrahu týmto príjemcom. 

                                                 
8  Z dôvodov ochrany údajov si Komisia nemôže prezerať žiadne osobné údaje, ktoré výstraha obsahuje.  
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13.5. Posielanie a vyžiadanie doplňujúcich informácií o výstrahe  

Každý členský štát, ktorý sa zúčastňuje na výstrahe, môže v ktoromkoľvek momente 
životného cyklu výstrahy do nej doplniť informácie, napríklad informovať ostatné 
prijímajúce členské štáty o opatreniach, ktoré prijal voči príslušnému poskytovateľovi 
služieb (viac príkladov pozri v časti 1 tohto dokumentu). V prípade členského štátu, 
ktorý nezodpovedá za ukončenie výstrahy, sa funkcia doplňujúcich informácií môže 
použiť na to, aby sa príslušnému členskému štátu navrhlo ukončenie výstrahy. Podobne 
si prijímajúce členské štáty môžu vyžiadať doplňujúce informácie od iniciujúceho 
členského štátu alebo od iného prijímajúceho členského štátu, ktorý prispel informáciami 
k výstrahe už skôr. 

Posielanie a vyžiadanie si doplňujúcich informácií sa uskutočňuje v rámci postupu, 
ktorý pozostáva z dvoch krokov. Spracovateľ výstrah, alebo distribútor výstrah 
predloží informácie koordinátorovi výstrah a distribútor výstrah, ktorý patrí ku 
koordinátorovi výstrah, informácie overí a odošle. 

Všetci spracovatelia výstrah a distribútori výstrah vo všetkých orgánoch, ktoré sa 
zúčastňujú na výstrahe, budú informovaní automatickým e-mailom, že výstraha bola 
doplnená o nové informácie. 

13.6. Ukončenie výstrahy 

Tak ako sa uvádza v usmerneniach o výstrahách, za začatie postupu ukončenia výstrahy 
zodpovedá členský štát, v ktorom je usadený poskytovateľ služieb. Tento postup by sa 
mal začať hneď po odstránení rizika. 

V prípade, že členský štát usadenia (MSE) nie je známy, za postup ukončenia výstrahy 
zodpovedá členský štát, ktorý inicioval výstrahu. 

Postup ukončenia pozostáva z dvoch etáp: 

• V prvej etape majú všetky orgány v členskom štáte usadenia možnosť 
dohodnúť sa, či by sa ukončenie výstrahy malo navrhnúť ostatným 
členským štátom (= lehota na podávanie pripomienok). 

• V druhej etape, po odoslaní návrhu na ukončenie, majú všetky ostatné 
zúčastnené členské štáty možnosť podávať námietky voči ukončeniu, ak 
usúdia, že výstraha by mala zostať aktívna (= lehota na podávanie 
námietok). 

13.6.1. Iniciovanie návrhu na ukončenie výstrahy 

Spracovatelia výstrah môžu v rámci ktoréhokoľvek prijímajúceho orgánu v členskom 
štáte usadenia iniciovať návrh na ukončenie výstrahy v prípade, že zistili, že riziko už 
neexistuje. Návrh na ukončenie je možné predložiť ktorémukoľvek koordinátorovi 
pridruženému k orgánu, ktorý sa potom stáva „koordinátorom pre ukončenie“. 

Hneď ako predložia návrh (bez toho, aby bol potrebný úkon koordinátora pre ukončenie 
ukončenia!), všetky ostatné orgány, ktorým bola doručená výstraha v členskom štáte 
usadenia, dostanú informáciu prostredníctvom automatického e-mailu, že k návrhu na 
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ukončenie môžu dopĺňať pripomienky. Ak však má koordinátor pre ukončenie právo 
vykonať konečné úpravy výstrah, návrh na ukončenie môže kedykoľvek upraviť alebo 
vymazať. 

 

Status výstrahy sa zmení na „Návrh na ukončenie – pripomienky“. 

13.6.2. Pripomienky k návrhu na ukončenie 

Návrh na ukončenie zostáva otvorený na pripomienkovanie v členskom štáte usadenia 
počas stanovenej lehoty, na ktorej sa dohodli všetky členské štáty. V priebehu tejto 
lehoty môže príslušný orgán pre výstrahy, ktorý návrh podal, alebo koordinátor pre 
ukončenie (v závislosti od nastavenia právo vykonať „konečné úpravy výstrah“) návrh 
ešte vždy upravovať alebo zrušiť.  

Na konci lehoty na pripomienkovanie sú distribútori výstrah, ktorí patria ku 
koordinátorovi pre ukončenie, informovaní prostredníctvom e-mailu, že lehota na 
pripomienkovanie uplynula. Od tohto momentu už nie je možné dopĺňať ďalšie 
pripomienky. Samotný návrh na ukončenie však možno ešte vždy upravovať alebo 
zrušiť. Status výstrahy sa zmení na „Návrh na ukončenie – na odoslanie“. 

13.6.3. Odoslanie návrhu na ukončenie 

Distribútor výstrah, ktorý patrí ku koordinátorovi pre ukončenie, potom posúdi všetky 
doručené pripomienky a na ich základe rozhodne, či by sa návrh na ukončenie mal 
odoslať do ostatných členských štátov.  

V prípade, že dospeje k záveru, že výstraha by mala zostať aktívna, môže zrušiť návrh 
na ukončenie (pokiaľ má koordinátor výstrah, ku ktorému patrí, právo vykonávať 
konečné úpravy výstrah) alebo môže požiadať orgán, ktorý inicioval návrh na ukončenie, 
aby ho zrušil. 

Ak dospeje k záveru, že výstraha by sa mala ukončiť, návrh odošle (tlačidlo „Odoslať“ 
na karte „správa ukončenia“). Môže sa rozhodnúť, že do návrhu zahrnie jednotlivé 
pripomienky alebo všetky pripomienky (od orgánov svojho členského štátu). Pri 
odoslaní sa generuje automatický e-mail a doručí sa všetkým spracovateľom výstrah 
a distribútorom výstrah, ktorí dostali výstrahu vo všetkých zúčastnených členských 
štátoch. E-mail ich informuje o návrhu na ukončenie. Status výstrahy sa zmení na 
„Návrh na ukončenie – námietky“. 

13.6.4. Námietky voči návrhu na ukončenie  

Všetky ostatné členské štáty teraz majú možnosť uplatniť akékoľvek námietky proti 
ukončeniu výstrahy, ak majú informácie, že riziko pretrváva. 

Treba poznamenať, že nakoľko etapa pripomienok zahŕňa činnosť len v rámci jedného 
členského štátu, od koordinátora výstrah sa nevyžaduje v tomto štádiu žiadny úkon. 
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Lehota na podávanie námietok sa takisto stanovuje na základe dohody so všetkými 
členskými štátmi. V rámci tejto lehoty spracovatelia výstrah a distribútori výstrah, ktorí 
patria k príslušným orgánom pre výstrahy a koordinátorom výstrah, môžu predkladať 
námietky koordinátorovi výstrah. Námietky môžu predkladať prostredníctvom funkcie 
„doplňujúce informácie“, ktorá obsahuje položku s názvom „Námietka proti ukončeniu 
výstrahy“. 

Podávanie a odosielanie námietok je postup, ktorý pozostáva z dvoch krokov, podobne 
ako zaslanie doplňujúcich informácií akéhokoľvek iného druhu. Distribútor výstrah, 
ktorý patrí ku koordinátorovi výstrah, rozhodne, či by sa námietka mala, alebo nemala 
odoslať do ostatných členských štátov. Len čo sa námietka odošle, všetci príjemcovia 
výstrahy vo všetkých členských štátoch dostanú informáciu o námietke prostredníctvom 
automatického e-mailu.  

Po uplynutí lehoty na podávanie námietok distribútori výstrah, ktorí patria ku 
koordinátorovi pre ukončenie výstrahy v členskom štáte usadenia, dostanú informáciu 
o tejto skutočnosti prostredníctvom automatického e-mailu. 

13.6.5. Ukončenie výstrahy 

Koordinátor pre ukončenie výstrahy v členskom štáte usadenia po zohľadnení 
prípadných námietok zo strany ostatných členských štátov následne rozhodne, či by sa 
výstraha mala ukončiť. Na to, aby mohol používateľ ukončiť výstrahu, musí byť 
distribútorom výstrah, ktorý patrí ku koordinátorovi pre ukončenie.  

Status výstrahy sa zmení na „Výstraha ukončená“. 

Po ukončení výstrahy si používatelia môžu prezerať už len obmedzené údaje o výstrahe. 
Tieto údaje zahŕňajú 

• prehľad o výstrahe bez akýchkoľvek osobných údajov, 

• zoznam adresátov a 

• históriu udalostí. 

Šesť mesiacov po ukončení výstrahy sa zo systému automaticky odstránia všetky osobné 
údaje. 

V prípade, že určitý členský štát je napriek ukončeniu výstrahy zo strany členského štátu 
usadenia presvedčený, že riziko ešte vždy nebolo odstránené, môže iniciovať novú 
výstrahu. 

14. INFORMÁCIE O VÝSTRAHÁCH 

14.1. Automatické e-maily 

Systém IMI posiela automaticky generované e-maily všetkým zapojeným účastníkom 
vždy, keď môžu podniknúť kroky v súvislosti s výstrahou, alebo ak sa objavia nové 
informácie o výstrahe. Tieto e-maily sa posielajú len na individuálne e-mailové adresy 
všetkých používateľov, ktorí majú príslušný používateľský profil pre pracovný postup 
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pre výstrahy. Z toho dôvodu je dôležité často overovať e-mailové adresy, ktoré sú 
zaregistrované v systéme IMI. 

Všetky e-maily majú jednotnú formu a neobsahujú žiadne informácie o obsahu výstrahy 
ani nijaké osobné údaje o príslušnom poskytovateľovi služieb. 

14.2. Zoznamy výstrah 

Každý používateľ, ktorý má prístup k pracovnému postupu pre výstrahy v systéme IMI, 
má takisto prístup k zoznamu výstrah, ktoré sa týkajú jeho správneho orgánu. V zozname 
sa uvádzajú 

• čísla výstrah, 

• oblasť služieb dotknutá výstrahou, 

• členský štát usadenia príslušného poskytovateľa služieb, 

• orgán, ktorý inicioval výstrahu, 

• súčasný status výstrahy a 

• dátum odoslania. 

Zoznam sa dá prehľadávať pomocou niekoľkých rozdielnych kritérií a prístup k nemu 
je možný aj cez položku v menu „Vyhľadávanie výstrah“. 

Používatelia môžu v závislosti od svojho používateľského profilu otvárať výstrahy 
z tohto zoznamu a vykonávať úkony. 

14.3. Tlač výstrah 

Príslušné orgány pre výstrahy a koordinátori výstrah si môžu viesť záznamy 
o výstrahách, ktoré sa posielajú a doručujú prostredníctvom systému IMI. Na tento účel 
si môžu vytvárať a tlačiť prehľady v ktorejkoľvek etape životného cyklu výstrahy 
vrátane etapy, keď má výstraha status návrhu. 

Každý používateľ si môže tlačiť prehľad o výstrahe v rozsahu údajov, k akým má prístup 
v rámci systému. Základní používatelia si preto môžu vytlačiť len všeobecný prehľad 
(vrátane zoznamu adresátov a histórie zmien výstrahy), zatiaľ čo pasívni používatelia 
výstrah a spracovatelia výstrah si môžu vytlačiť všetky údaje obsiahnuté vo výstrahe. 

Keď bola výstraha odvolaná alebo ukončená a prístupné sú iba obmedzené údaje 
o výstrahe, vytlačiť sa dá len uvedený obmedzený prehľad. 

Upozorňujeme, že každé ďalšie spracovanie vytlačených údajov musí byť v súlade 
s vnútroštátnymi a európskymi pravidlami na ochranu údajov. 
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15. VÝSTRAHY A OCHRANA ÚDAJOV 

Smernica o službách ukladá členským štátom povinnosť vymieňať si určité informácie. 
Výmena informácií súvisiacich s výstrahami v systéme IMI je nevyhnutná na účely 
splnenia tohto právneho záväzku. Z hľadiska ochrany údajov je preto úplne zákonná. 
Komisia si však je vedomá toho, aký dosah môže mať takýto systém na ochranu údajov. 
Preto pri jeho vývoji venovala veľkú pozornosť jeho štruktúre s cieľom zabezpečiť, aby 
spĺňal všetky nároky na ochranu údajov. Zároveň Komisia vyzýva členské štáty, pretože 
oni zodpovedajú za uplatňovanie právnych predpisov na ochranu údajov, aby pri 
posielaní alebo prijímaní výstrah dbali na správne uplatňovanie pravidiel na ochranu 
údajov.  

Výstražný mechanizmus obsahuje niekoľko záruk ochrany údajov:  

• Prístup k údajom sa obmedzuje na orgány, ktorým bol výslovne udelený prístup 
k výstrahám. 

• Kontrolný zoznam na začiatku postupu navrhovania výstrahy a dvojstupňový postup 
posielania výstrahy, na ktorom sa zúčastňuje koordinátor výstrah, zabezpečujú, že sa 
neposielajú žiadne zbytočné výstrahy. 

• Členský štát, ktorý iniciuje výstrahu, musí posúdiť, ktoré ďalšie členské štáty by mali 
dostať výstrahu. Toto posúdenie a skutočnosť, že centrálny príjemca výstrah 
rozhoduje, ktoré konkrétne orgány by mali dostať výstrahu v jeho členskom štáte, 
zabezpečuje, aby sa výstrahy nedistribuovali vo väčšom rozsahu, ako je potrebné 
na splnenie informačnej povinnosti. 

• Ako sa uvádza v smernici o službách, Komisia dostáva všetky výstrahy, ktoré sa 
odosielajú. Komisia však nemá prístup k žiadnym osobným údajom obsiahnutým 
vo výstrahách a môže si prezerať len obmedzený prehľad. 

• V prípade, že sa aj napriek všetkým preventívnym opatreniam odoslali 
neopodstatnené výstrahy, tieto výstrahy možno rýchlo odvolať. Nesprávne údaje je 
možné opraviť alebo vymazať. 

• Výstrahy sa ukončujú, hneď ako sa zistí, že riziko už pominulo. Hneď po ukončení 
výstrahy sa údaje stanú neprístupné pre všetkých používateľov a osobné údaje sa 
vymažú 6 mesiacov po ukončení. 

Podrobnejšie informácie o ochrane údajov v kontexte výstražného mechanizmu a vo 
všeobecnosti v rámci systému IMI možno nájsť v správe Komisie o stave ochrany údajov 
v informačnom systéme vnútorného trhu a v odporúčaní Komisie o usmerneniach na 
ochranu osobných údajov pre informačný systém vnútorného trhu (IMI)9. 

                                                 
9  KOM(2009) 2041 v konečnom znení. Ú. v. EÚ L 100, 18.4.2009, s. 12. 
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16. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE KOORDINÁTOROV – VYBUDOVANIE POTREBNÝCH 
ŠTRUKTÚR PRE VÝSTRAHY VO VAŠEJ KRAJINE  

16.1. Prvá registrácia na úrovni Komisie 

Jedinou požiadavkou, ktorá sa týka systému a ktorú musí členský štát splniť, aby mohol 
používať výstražný mechanizmus v rámci systému IMI, je, aby mal členský štát jeden 
orgán zaregistrovaný ako centrálneho príjemcu výstrah. Keď sa výstražný 
mechanizmus uviedol do prevádzky, Komisia zaregistrovala centrálnych príjemcov 
výstrah pre všetky členské štáty alebo, ak už boli zaregistrovaní v systéme IMI, udelila 
im prístup k výstrahám a pridelila im túto úlohu. 

V prípade, že je potrebná registrácia ďalších koordinátorov výstrah a príslušných 
orgánov pre výstrahy, zodpovedajú za ňu členské štáty. 

Samozrejme, národní koordinátori IMI (NIMIC) a superdelegovaní koordinátori IMI 
(Super-DIMIC) v plnej miere zodpovedajú vo svojom geografickom regióne za všetky 
oblasti právnej úpravy a s nimi spojené pracovné postupy v systéme IMI. Komisia preto 
všetkým koordinátorom na úrovni NIMIC a Super-DIMIC udelila prístup k pracovnému 
postupu pre výstražný mechanizmus. V rámci tohto prístupu môžu udeľovať prístup 
k pracovnému postupu pre výstrahy iným orgánom vo svojej krajine. 

Táto administratívna úloha však neznamená, že týmto koordinátorom NIMIC a Super-
DIMIC bola vo vzťahu k výstrahám automaticky pridelená konkrétna úloha používateľa 
s konkrétnym obsahom. V rámci pracovného postupu pre výstrahy sa im môže prideliť 
ktorákoľvek z úloh uvedených v oddiele 3.1., a to v závislosti od ich právomocí v tejto 
oblasti a od administratívnej štruktúry v ich krajine. 

16.2. Registrácia orgánu a prístup k pracovnému postupu pre výstrahy  

Koordinátorov výstrah môžu zaregistrovať a prístup k výstrahám im udeliť: 

• NIMIC, 

• Super-DIMIC, 

• koordinátor pre oblasť právnej úpravy (LIMIC)10 v prípade smernice 
o službách. 

Príslušné orgány pre výstrahy môžu zaregistrovať a prístup k výstrahám im udeliť: 

• NIMIC 

• Super-DIMIC 

• LIMIC a 

                                                 
10  LIMIC je úloha, v rámci ktorej má koordinátor celkovú pôsobnosť za jednu oblasť právnej úpravy. 

V každom členskom štáte môže byť iba jeden LIMIC na jednu oblasť právnej úpravy. 
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• delegovaný koordinátor IMI (DIMIC) 

Inými slovami, DIMIC-ovia nemôžu zaregistrovať koordinátorov výstrah. 

Po registrácii koordinátorov výstrah je dôležité stanoviť, či príslušný koordinátor bude 
mať právo vykonávať „konečné úpravy výstrah“ v rámci pracovného postupu pre 
výstražný mechanizmus (to znamená, či bude mať možnosť upravovať alebo vymazávať 
obsah informácií v súvislosti s výstrahami, ktoré mu predloží príslušný orgán pre 
výstrahy). 

 

16.3. Pridruženie orgánov a koordinátorov  

Keď sa orgánu udelí prístup k pracovnému postupu pre výstražný mechanizmus ako 
príslušnému orgánu pre výstrahy, daný organ musí byť pridružený najmenej 
k jednému koordinátorovi výstrah vo svojej krajine. Následne sa môžu pridávať alebo 
vymazávať ďalší pridružení koordinátori výstrah. 

Dôležité je, aby boli orgány pre výstrahy pridružené k správnym koordinátormi výstrah, 
pretože informácie v súvislosti s výstrahami môžu predkladať len koordinátorovi 
výstrah, ku ktorým sú pridružení.  

Na druhej strane, koordinátori výstrah môžu distribuovať výstrahy ktorýmkoľvek 
orgánom a koordinátorom výstrah vo svojej krajine bez ohľadu na to, či sú, alebo nie 
sú pridružení. 

 

Treba poznamenať, že prístup k pracovnému postupu pre výstražný mechanizmus 
sa udeľuje oddelene od prístupu k oblasti právnej úpravy služieb. Preto, ak sa má 
zaregistrovať nový orgán s prístupom k výstrahám, musí sa uskutočniť tieto kroky: 

1. registrácia v systéme IMI; 

2. musí sa mu udeliť prístup k oblasti právnej úpravy služieb; 

3. následne sa mu môže udeliť prístup k pracovnému postupu pre výstražný mechanizmus. 


